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Májové modlitby k Panně Marii - od neděle 1. 5. do neděle 29. 5. 2016 

Měsíc máj je na celém světě v katolické církvi věnován Marii, Matce Ježíše Krista. V kostele 

sv. Vavřince se uskuteční májové pobožnosti za účasti Chrámového sboru vždy na závěr nedělní 

bohoslužby, která začíná v 9:00. V ostatních kostelech se budou konat májové také na závěr 

pravidelných nedělních bohoslužeb. Těšíme se na Vás! 
 

Svátek sv. Josefa v Dolním Dvoře – neděle 1. 5. 2016 

Jelikož si každoročně podle církevního kalendáře 1. května připomínáme svátek svatého Josefa 

Dělníka, bude tento den slavena v 11:00 nedělní mše svatá v kostele sv. Josefa v Dolním Dvoře. 

Pro poutníky jsou připraveny „Kartičky poutníka“, do kterých mohou letos poprvé účastníci 

získat i razítko z Dolního Dvora. Protože v měsíci květnu se v katolické církvi konají „májové“ 

- modlitby k Panně Marii, bude na závěr bohoslužby následovat také letošní první májová 

modlitba. Neděle má být dnem odpočinku a načerpání nových sil po tělo i pro duši, můžeme si 

proto na přímluvu sv. Josefa přijít vyprosit požehnání pro naši práci a starosti všedních dní. 

 

Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 5. 5. 2016 

Nanebevstoupení je křesťanský svátek následující za čtyřicet po velikonocích. Připomíná, co 

prožili první křesťané. Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Krista - potom, co 

se zpřítomnil svým učedníkům, jim sdělil, že napříště již nebude viditelný a vzdálil se - stoupal 

k nebi (odtud název "Nanebevstoupení"). V kostele sv. Vavřince bude mše svatá ve čtvrtek 5. 5. 

v 18:00, v ostatních kostelech se bude slavit v neděli 8. 5. 2016. Začíná devítidenní příprava na 

Seslání Ducha Svatého.  

Jaký je význam Nanebevstoupení? Ježíš nám otevřel přístup k Bohu. Je jako horolezecký 

průvodce, který při výstupu na nějakou horu dosáhne vrcholu a přitahuje nás k sobě, vede nás 

k Bohu. Svěříme-li mu náš život, necháme-li se Jím vést, máme jistotu, že jsme v bezpečných 

rukách, v rukách našeho Spasitele, našeho přímluvce. (Papež František) 
 

Přednáška sestry Barbory ze Dvora Králové – pátek 6. 5. 2016 

V pátek 6. května nás ve farnosti navštíví sestra Barbora z Kongregace sester Matky Božího 

milosrdenství. V 18:00 začneme tento večer v kostele sv. Vavřince slavením mše svaté, po ní 

bude následovat jako každý první pátek v měsíci adorace, kterou nás tentokrát provede právě 

sestra Barbora. Potom – asi v 19:00 - se přesuneme na faru, kde nás čeká přednáška spojená 

s videoprojekcí na téma „Boží milosrdenství“. Srdečně zveme!  
 

13. Motorkářské požehnání – sobota 7. 5. 2016 

Na přání organizátorů tradičního (letos již třináctého) motorkářského srazu bude v sobotu 

7. května otevřen kostel sv. Vavřince právě příznivcům motorek. Akci připravují Krkonošští 

přátelé jedné stopy. Od 12:00 do 13:00 bude každý mít možnost se v rušném programu tohoto 

dne ztišit, naslouchat slovům Bible a varhanní hudbě v podání BcA. Radka Hanuše, DiS., 

a prosit o Boží vedení a ochranu. Přijďte či přijeďte si i Vy pro požehnání!  
 

Slavnost Seslání Ducha Svatého – neděle 15. 5. 2016 

Svatodušní svátky (letnice) jsou shromáždění, při němž první křesťané dostávají Kristova 

Ducha a uvědomují si, že jsou jeho církví - obnovuje se jejich naděje. Skrze Nanebevstoupení 

a letnice je možno pochopit celý význam Kristova vzkříšení - není již sice viditelný, ale zůstává 

spojen s námi a dává nám svého Ducha, své světlo a sílu od Boha. Mše svaté jsou jako obvykle.  
 



Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle 22. 5. 2016 

Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve 

společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý. Mše svaté jsou 

jako obvykle. 
 

Bohoslužba v Domově pro seniory – středa 25. 5. 2016 

Květnové setkání v Domově pro seniory se výjimečně uskuteční ve středu 25. 4. Také tentokrát 

se setkáme v příjemné podkrovní místnosti opravené budovy a v 9:30 zde budeme slavit mši 

svatou. Katolické bohoslužby zde jinak pravidelně bývají čtvrtý čtvrtek v měsíci. Všichni jste 

vítáni! 
 

Slavnost Těla a krve Páně – čtvrtek 26. 5. 2016   

Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť 

zdůraznila eucharistii. Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá Slavnost Těla a krve 

Páně. Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. Roku 1314 byl potvrzen 

Klementem V. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk konat procesí. Mše svatá v kostele 

sv. Vavřince je ve čtvrtek 26. 5. od 18:00. V ostatních kostelech se slaví při nedělních 

bohoslužbách. 
 

Mše svatá v kapli Panny Marie v Kunčicích nad Labem – 28. 5. 2016 

Na závěr měsíce května zveme všechny místní i poutníky do kaple Panny Marie v Kunčicích 

nad Labem. V sobotu 28. května od 18:00 zde bude mše svatá a „májová“ - modlitby věnované 

Panně Marii. Přijďte se pomodlit, zazpívat si a popovídat. Těšíme se na Vás! 

 

Pravidelné bohoslužby ve vrchlabské farnosti - květen 

Vrchlabí – kostel sv. Vavřince: neděle 09:00, středa, čtvrtek, pátek: 18:00. 

Nejbližší nedělní bohoslužby v okolí:  

18:00 Dolní Branná – kostel sv. Jiří, sobotní mše sv. s nedělní platností 

11:00 Dolní Lánov – kostel sv. Jakuba 

14:00 Špindlerův Mlýn – kostel sv. Petra 
 

Změna pořadu bohoslužeb je vyhrazena. Je potřeba sledovat zároveň ohlášky,  

nebo si čas a místo bohoslužby ověřit na níže uvedeném kontaktu.  

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás! 
 

Kontakt: Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,  

tel.: 499 422 899, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz 

mailto:kancelar@farnostvr.info

